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De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring
aan een ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de
begroting van het Interim-Wegeninfrastructuurfonds voor
het dienstjaar 2010

Oranjestad,
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8 JUNI 2010

De minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu,
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Landsverordening tot vaststelling
van de begroting van het InterimWegeninfrastructuurfonds voor het
dienstjaar 2010
ONTWERP

(14)0.2,
IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het noodzakelijk is voor het dienstjaar 2010 een
begroting vast te stellen ten behoeve van het
Interim-Wegeninfrastructuurfonds;
dat het ingevolge de vereisten in Hoofdstuk VII van
de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no.
72) noodzakelijk is de begroting van het InterimWegeninfrastructuurfonds bij landsverordening vast
te stellen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen
onderstaande
vastgesteld
Staten,
overleg der
landsverordening:

Enig artikel

De begroting van het Interim-Wegeninfrastructuurfonds voor het dienstjaar 2010 wordt vastgesteld als
volgt:
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AFDELING I
KOSTEN EN MIDDELEN

3

Kosten

Omschrijving

Bedrag

Middelen

Omschrijving

Bedrag

4700

Bijdragen en
afschrijvingen

15.000.000

8810

Landsbedrijven
en fondsen

15.000.000

Totaal middelen

15.000.000

Totaal
kosten

15.000.000

4

AFDELING II
INVESTERINGEN, KAPITAALUITGAVEN EN FINANCIERINGSMIDDELEN

5

Investeringen

Omschrijving

Bedrag

Financieringsmiddelen

Omschrijving

Bedrag

6200

Infrastructurelewerken

15.000.000

7820

Bijdrage
kosten
begroting

15.000.000

15.000.000

Totaal
financieringsmiddelen

Totaal
Investeringen

15.000.000

Gegeven to Oranjestad,

De minister van Integratie,

Infrastructuur en Milieu,

De minister van Financien, Communicatie,

Utiliteiten en Energie,
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Landsverordening tot vaststelling
van de begroting van het InterimWegeninfrastructuurfonds voor het
dienstjaar 2010
MEMORIE VAN TOELICHTING

44.0

3
Bij

landsverordening

apart

een

is

fonds

opgericht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud
van wegen (AB 2002 no. 89). Deze landsverordening

staat bekend

onder

de

Landsverordening

naam

Interim- Wegenstructuurfonds.
Tot oprichting van het fonds is besloten nadat

gebleken was dat, door het uitblijven van de nodige
investeringen,

de

wegeninfrastructuur

zo

sterk

achteruit was gegaan dat een ontoelaatbare situatie
was ontstaan voor wat betreft de verkeersmobiliteit en
-

veiligheid. Door middel van het fonds wordt er voor

gezorgd dat er voldoende middelen beschikbaar zijn

voor de aanleg en het noodzakelijke onderhoud van
wegen

en

de

bijbehorende

infrastructurele

voorzieningen.
Anno 2010 bevindt Aruba zich in een situatie
waarbij de infrastructuur niet in balans is met de

economie en de ruimtelijke kwaliteit. Door dit gebrek
aan afstemming tussen de componenten kan de

economie zich niet optimaal ontwikkelen.
Alle kosten voor de aanleg en het onderhoud van
de

wegen,

evenals

aanbestedingskosten

de

alsmede

voorbereidingde

kosten

en

voor

directievoering en het toezicht op de uitvoering van de
werken worden gedekt door het fonds. Deze kunnen

2

ook kosten zijn voor diensten door derden die in

opdracht van Dienst Openbare Werken zijn geleverd,
bijvoorbeeld het opstellen

van een bestek. De

voorzieningen die nodig zijn om aangelegde wegen
berijdbaar, veilig en in goede staat te houden, kunnen
eveneens worden opgevoerd in het kader van het
Interim-

Infrastructuur

Wegen

Die

Fonds.

voorzieningen zijn onder meer de aanleg van rotondes

of verkeerslichten alsmede de te treffen maatregelen
ter voorkoming van schade die door de wegen worden

gelopen bij hevige regenval zoals door de plaatsing
van zogenaamde duikers onder nieuwe wegen en de

aanleg van regengoten
zijn

-

- die open of gesloten kunnen

langs de wegen. Daarnaast kan ook de aanleg

van riolering onder het fonds vallen, echter alleen

wanneer de aanleg vereist is in verband met de aanleg
van een nieuwe weg waarlangs de riolering loopt.

Thans is het programma van het dienstjaar 2009,

waarvoor Afl. 4.000.000,- is begroot, in uitvoering.
De regering is vastbesloten, binnen de kabinetsperiode

2009-2013, veranderingen aan de staat van de
infrastructuur te brengen met als doel het op
structurele wijze herwinnen van de balans tussen de
economie, de infrastructuur en de ruimtelijke kwaliteit
en

leefbaarheid

op

een

structurele

wijze.

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de werken
die gepland zijn om in het dienstjaar 2010 te worden

uitgevoerd. Dit voor een totaal bedrag van Afl.
15.000.000,-.

De minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu,

RAAD VAN ADVIES
L.G. Smith Blvd. 8, Oranjestad, Aruba
Telefoon (297) 583-3972 Fax (297) 583-4012 E-mail: rvasetarnet.aw
ARUBA

AAN ZIJNE EXCELLENTIE
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
T.A.V. DE MINISTER VAN INTEGRATIE,
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Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het Interim-Wegeninfrastructuurfonds voor het dienstjaar 2010, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.
Namens de Raad is sinds de ontvangst van het onderhavige ontwerp diverse
bij
de ministerraad aangedrongen op het toezenden van de lijst van overzicht van
malen
werken, waar in de toelichting naar wordt verwezen en die onderdeel vormt van de
begroting van het WIF. Deze lijst heeft de Raad op 27 mei jl. mogen ontvangen, reden
waarom het onderhavige advies eerst nu wordt uitgebracht.
De Raad kan zich geheel verenigen met de inhoud en de doelstelling van het
onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit aan de Staten ter
goedkeuring aan to bieden.

De Voorzitter,
/
N

/
mr. H.A. van der Wal

EN

trig.

mr. A.J.

c

Saery
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Vol a no. Di,)

1

Edisonstraat - Palo di Boonchistraat

asfalt slecht

main urban
main urban
main urban
residential
residential

51Franklinstraat

6 Bellstraat

Fordstraat

Sividivi

Venezuelastraat

7

8

9

frezen en recappen

asfalt slecht

main urban

residential

'main urban
residential
residential

13ICopemicusstraat

141De la Sallestraat

151Caya Ernesto Petronia

16 Laurencosterstraat

17 Ponton west (diverse

Freres)

frezen en recappen

asfalt slecht

main urban

[zandweg

nieuw aanleg

nieuw aanleg

reconstructie

asfalt zeer slecht
zandweg

frezen en recappen

asfalt slecht

frezen en recappen
reparatie banden

121Newtonstraat

asfalt zeer slecht

main urban

Indianenweg

nieuw aanleg

11

zandweg

residential

frezen en recappen

nieuw aanleg

nieuw aanleg

nieuw aanleg_

reconstructie

nieuw aanleg

en recappen
litezen
reparatie banden

rec./frees/recap
reparatie banden

Ireconstructie

i--

onderhoudstvpe

10 Bushiri (diverse zusters)

asfalt slecht

zandweg

zandweg

zandweg

zandweg

residential

41Madiki (zandwegen)

asfalt zeer slecht

asfalt zeer slecht

status

asfalt zeer slecht

(DOW - Brug Sonesta)

residential

urban

weq/cat.

21-May-10

highway

3 LGSB

2 Emmastraat

1

Wegen binnen en rand RWII

WegenInfrastructuurFonds 2010
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934

505

120

450

1557

208

238

750

617

317

216

220

241

765

500

544

210

lengte

oLv boi.F vik

5,0

5,0

8,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

5,0

6,0

6,0

6,0

5,0

8,5

6,0

6,0

breedte

1

priis

subtotaal

D-684)

1

900,00

900,00

1.200,00 k

700,00

700,00

700,00

950,00

700,00

700,00

900,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

900,00

950,00

950,00

T

2 010

1.100,00

Ot_ott.,

6.132.500,00

840.600,00

454.500,00

144.000,00

315.000,00

108.500,00

145.600,00

226.100,00

525.000,00

431.900,00

285.300,00

237.600,00

242.000,00

265.100,00

688.500,00

475.000,00

516.800,00

231.000,00

bedraq

residential
residential

Cariben straat

Safir fase

residential
main urban

residential

Macuarima

Conectie Hubadastraat - K. Onnestraat

To az fase

residential
residential

Kiviti fase 2 & riolering (FCCA Palisiawe

Barcadera - Rooi Bosal

1

77)

stelpost

Reconstructie brug Balashi

Zeewilk fase

..

mmain residential

main residential

urban

ST Cruz - Sero Pita fase

Paradera (stuk voor

residential

Tanki Leendert- Modanza fase 2

1

urban

Morgenster Meiveld

Reconstructie

residential

Kama fase 2

1

residential

Bubali fase 2

1

residential

wealcat.

21-May-10

ISeminolenstraat

Nieuw aanleg

WegeninfrastructuurFonds 2010

asfalt zeer slecht

asfalt zeer slecht

asfalt zeer slecht

asfalt zeer slecht

asfalt zeer slecht

zandweg

zandweg

zandweg

zandweg

zand

zandweg

zandweg

zandweg

zandweg

zandweg

status

-

reconstructie

reconstructie

reconstructie

reconstructie

reconstructie

reconstructie

nieuw aanleg

nieuw aanleg

nieuw aanleg

nieuw aanleg

nieuw aanleg
duiker

nieuw aanleg

nieuw aanleg

nieuw aanleg
waterafvoer

nieuw aanleg

nieuw aanleg

onderhoudstype

L

y

1

300 L

267

400

790

630

700

993

185

105

80

425

295

300

152

336

lenqte

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

2

3

'

1

:

I

---!

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100 ,00

1.100,00

1.100,00

1.400,00

900,00

900,00

1.200,00
150.000,00

900,00

900,00

617.400,00

1.500.000,00

subtotaal

I TOTAAL

900,00

900,00

900,00
100.000,00

pull

subtotaal

-L---

6,0

50

5,0

5,0

7,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

breedte

15.000.000,00

617.400,00

4.125.700,00

1.500.000,00

330.000,00

293.700,00

440.000,00

869.000,00

693.000,00

4.124.400,00

770.000,00

1.390.200,00

166.500,00

94.500,00

96.000,00
150.000,00

382.500,00

265.500,00

270.000,00
100.000,00

136.800,00

302.400,00

bed raq
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cDUA,
Aan de Gouverneur van Aruba,
Plaza Eman 3,

KABINET VAN OE GOUVERNEUR
VAN ARUBA
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Oranjestad,
1
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Onderwerp:

1

JUNI 2010

ontwerp-Landsverordening tot vaststelling
van de begroting van het InterimWegeninfrastructuurfonds voor 'het
dienstj aar 2010

Ik heb de eer U hierbij aan te bieden het advies van de Raad van
Advies dd. 2 juni 2010, no. 83-10, betreffende het bovenvermelde ontwerp.
De Raad kan zich geheel verenigen met de inhoud en de doelstelling van
het ontwerp en geeft u mitsdien in overweging het ontwerp aan de Staten

ter goedkeuring aan te bieden.
Ik veroorloof mij derhalve u het ontwerp van de landsverordening
en de bijbehorende memorie van toelichting wederom te doen toekomen en
u in overweging te geven het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te
bieden.

De minister van Integratie, Infrastructuur

en Milieu,

